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H
Hak A????: ?lahi bir a?kla Tanr?’ya seslenen kahraman ve saz ?airi. Hak a???? olan kimseye
dünyadaki tüm bilimlerin kap?s? aç?l?r.
Hal Anas?: Kar???k saçl?, büyük ba?l?, uzun boylu ve beyaz giysili olarak tasvir edilen, göze
görünmeyen ?eytani bir varl?kt?r. Yeni do?mu? çocuklar? öldürdü?üne inan?l?r.
Hal Dili: Al dili olarak da bilinir. Tersine bir dildir. ?nan??a göre öte dünya varl?klar?n?n ya?ay??lar?,
görünü?leri ve dilleri bu dünyan?n tam tersidir.
Hami Ruh: Koruyucu ruh. Koruyucu ruh, ona verilen kurbanla ayn? izleri ta??r.
Han: Ulu, büyük, sayg? gösterilen, hürmet edilen demektir. Kaan ?eklinde de kullan?lan, önemli bir
ünvand?r.
Han Çingis: Cengiz.
Haydar: Harman? savruldu?unda, rüzgar? ça??rmak için söylenen harman ?ark?lar?nda ad? geçen bir
varl?k. Rüzgar sahibi.
Helva: Sa?laml???n ve dirili?in kayna?? say?lan, bir tür yiyecek. Kaostan evrene geçi?i sembolize eder.
Hetonik Varl?klar: Topraktan yarat?lm??, yeralt?nda, ma?aralarda ya da kuyularda ya?ayan ?eytani
varl?klar. Çirkin ve biçimsiz olurlar.
H?b?l?k: Özellikle uyuyan insanlar?n üzerine çöküp, öldürene kadar bo?az?n? s?kt???na inan?lan,
kad?n görünü?ünde tasvir edilen, ?eytani ruh.
H?z?r: Ab-? Hayat’tan içip ölümsüz oldu?una inan?lan, insanlar?n dara dü?tü?ünde yard?m istedi?i
efsanevi varl?k. H?z?r’a evliyal?k vasf? da yüklenmi?tir.
Hortlak: Geceleri mezar?ndan ç?k?p, insanlara zarar verdi?i dü?ünülen hayali varl?k.
Huda: Ulu Yaratan’a verilen isimlerden biri. Kuday, Huday veya Guday olarak da kullan?l?r. “Allah,
Tanr?” anlam?na gelmektedir.
Humay: Umay Ana’n?n farkl? söyleni?lerinden biri.
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Huu ?ney: Hakas efsanelerinde ad? geçen, kurt k?l???na girdi?i söylenen, merhametsiz ve hilekar kad?n
karakter.
Hüma Ku?u: Cennet Ku?u, Devlet Ku?u. Eski Yunan’da sürekli tazelenme ve yenilenme anlam?na
gelen “Feniks” ad? ile an?l?r. Umay Ku?u olarak da bilinir.

I
Id?k-Iduk: Sayg? gösterilen, hürmet edilen, kutsal bilinen ve kurbanl?k anlamlar?na gelen, mitolojik
sözcük. Divan-? Lügat-it Türk’de, kutlu ve mübarek yüzlü her nesne olarak tan?mlanm??t?r.
Imay ?ce: Hakas dilinde, Umay Ana’ya verilen bir ad. Mavi ve beyaz ku? k?l???na girebildi?ine ve
küçük çocuklar?n canlar?n? korudu?una inan?rlard?.
Is?ah: Baharda do?an?n tazelenmesini kutlamak için yap?lan bayram. Kurbanlar kesilir, k?m?z içilir ve
ortada yak?lan odunlar?n üzerinden atlan?rd?.
I??k: Türk destan gelene?inde, önemli bir yere sahip mitolojik bir ö?e. Efsanevi kahramanlar?n, ilahi bir
???ktan do?du?u dü?ünülürdü.

?
?blis Kaan: Sava?ta cesaret vermesi için ça??r?lan ruh. Sava? ruhu.
?ççi: Nesnelerin içinde olan, ola?anüstü do?as?n? aktaran gizli güç. Koruyucu, iyiliksever ruhlara verilen
isim.
?di-?zi: Belli ba?l? do?al objelerin koruyucusu, koruyucu ruhu anlam?ndand?r. Eski Türk dillerinde,
Gökyüzü Tanr?s?’n?n vas?flar?ndan biridir.
?lk Ata: ?nsanlar?n, boylar?n ve soylar?n ilk ecdad?. Dünyan?n yarat?l?? sürecine tan?kl?k edip,
katk?da bulunduklar? dü?ünülür.
?mre-?mere: ?lkbaharda ortaya ç?k?p, ???klar saçarak gökyüzüne yükseldi?ine inan?lan bir yer
ruhudur. Ekinler ?mre-?mere’den sonra ekilir, hayvanlar ?mere geçtikten sonra otla?a ç?kar?l?rd?.
Günümüzdeki “Cemre” ile ilintili oldu?u dü?ünülmektedir.
?nisiasiya: Bireyin toplumsal konumundaki de?i?ikli?i temsil eden merasim. Merasimin ba?l?ca özelli?i,
atalar dünyas? ve gaip ile ilgili gizli bilgilerin verilmesidir. Bu bilgiler gizli “ku? dili” ile aktar?l?rd?.
?skender Zülkarneyn: Ölümsüzlük ve Ab-? Hayat’? aray?? ile ilgili efsanelerde ad? geçen, mitolojik
bir karakter. Makedonyal? ?skender ile aras?nda bir ba? yoktur.
?ye K??l-?ne K??l: ?amanlar?n, öte dünyada ya?ayan ruhlar?na verilen isimdir. Ba? koruyucu ruhun
ta??d??? add?r.
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?yehs?t: Hamile kad?nlara, do?um zaman?nda yard?m eden varl?k. Do?um ilahesi.
?ye-Yiye: Göze görünmeyen koruyucu ruhlar. Her ?eyin bir iye’si, koruyucusu, ruhu oldu?una inan?l?r.
?yiler: Kutsallar, evliyalar, erenler.

J
Jelmoguz: Ço?u zaman boynuzlu olarak betimlenen, kötü huylu bir varl?k. Gücünü, boynuzlar?n?n
say?s?ndan ald??? söylenir. Ate? koruyucusudur.
Jezt?rnak: Da?l?k yerlerde ya da ormanda ya?ad???na inan?lan, sihirli bir varl?k. Kad?n olarak tasvir
edilir. Albast? ile ili?kilendirilir.
Jir ?yase: Ekinleri ve tarlalar? koruyan ruh. Onun koruyuculu?unu ve iyili?ini kazanmak için, her y?l
ekinden önce kurban kesilirdi.
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